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RURENER
 Síť malých venkovských
samospráv pro energetickou
nezávislost
 Network of small RURal
communities for ENERgeticneutrality
o 10 krajin
o 100 členů

Jak RURENER funguje

- Apolitické seskupení
- Veřejný závazek
- Postup zespodu – od lokálních, přes regionální a národní až po evropské aktivity
- Lobbying

Cíle klubu RURENER

 Ukázat zájem o malé venkovské komunity podporou energetické nezávislosti a
průkopnického místního rozvoje
 Podpořit je v tvorbě jednotné energetické politiky zajištěním metodologické a
technické podpory a usnadnit sdílení zkušeností a sdružování zdrojů a nástrojů
 Vytvořit spolupráci a sdílení zkušeností mezi komunitami

 Stimulovat činnosti energetické účinnosti ve venkovských oblastech skrze veřejné i
soukromé investice do OZE, racionální využívání energie a využívání místních zdrojů

Co přilákalo do klubu stávající členy ?

- Energetická politika jako osa ekonomického a sociálního rozvoje území
- Pozitivní obraz – přilákaní investorů, nových obyvatel, turistů
- Mít partnery na této cestě za energetickou nezávislostí – online nebo naživo
- Zviditelnit se na evropské úrovni
- Být součástí silného evropského hnutí v oblasti venkovské energetiky

Co může RURENER nabídnout
Technická asistence
- Poradenství, znalecké posudky, financování výzkumu, online nástroje a metodiky

Zkušenosti předávané mezi členy klubu
- Semináře, evropské setkání, spolupráce na projektech na bázi twinning i na evropské
úrovni (IEE, Leonardo, Europe for Citizens)

Zkušenosti předávané mezi členy klubu
- Hlas malých venkovských samospráv na poli evropského energetického rozvoje
- Spolupráce s Paktem starostů a tvorba Strategických energetických akčních plánů
- Setkávání s poslanci, Evropskou komisí

Příklady dobré praxe – slunce
- http://www.slideshare.net/mandika/good-practice1

- Tělocvična na stadionu v Giurgiu (Rumunsko) má 6 solárních panelů

zajišťujících 100 sportovcům teplou vodu 16 hodin denně. Dalších 84
panelů ohřívá vodu v bazénu. Panely byly rovněž instalovány na bytovku
s 30 byty a 90 obyvateli – 36 panelů s plochou 66m2.

- http://energy-bestpractice.eu/eng/roman/main_ro_giurg.html

Příklady dobré praxe - vítr
- Projektem chtěly ukázat, že je možné využít energii z OZE v obci Vép
(Maďarsko) a že tato lokálně dostupná energie může být také využívána i
celou komunitou. Pro financování byly použity prostředky z tendrů, půjčky
a soukromý kapitál. Vypočítaná doba návratnosti byla 6 let díky
velkorysému příspěvku z fondu PHARE CBC.
- http://energy-bestpractice.eu/eng/magy/main_hu_vep.html

Příklady dp – geotermální energie
- Aby se obec Kistelek (Maďarsko) vyrovnala s rostoucími cenami energie,
rozhodla se poprat s geotermální energií. Ta nahradila 34 265 GJ do té
doby vyráběné ze zemního plynu
- http://energy-bestpractice.eu/eng/magy/main_hu_kistelek.html
- Staré topení na naftu v školce bylo vyměněno za nové geotermální –
výměník tepla voda-voda. Ročně tak může být zabezpečeno 28 500 m3
teplé vody a vyrobeno 1 368 KWh tepla.
- http://energy-bestpractice.eu/eng/bulg/main_bg_sapar.html
- Geotermální voda je využívána k vytápění: 2 skleníků (11+7 ha pro
pěstování pomerančů), nízkoteplotních procesů, vytápění několika škol,
budovy soudu, lázeňského objektu a firmy plnící láhve minerální vodou
- http://energy-bestpractice.eu/eng/maked/main_mac_kocani.html

Přínosy členství v národním Klubu obcí pro
zelenou energii - „Klubu RURENER“ 1
V rámci projektu Komunity pro zelenou energii
- informace o nových aktivitách Paktů starostů a primátorů (CoM – Covenant of
Mayors) cílených na malá sídla a regiony,
- informace o aktivitách mezinárodního RURENER klubu, inspirace pro národní klub,
možnost ovlivňovat zpětně aktivity mezinárodního klubu a jeho prostřednictvím i
aktivity CoM,

- zdarma metodika zpracování společného Akčního plánu udržitelné energetiky pro
více malých sídel (SEAP),
- informace o akčních plánech vzniklých v ČR,
- adresné pozvánky na připravované akce, jako jsou technické workshopy, lokální
konference, exkurze na vzorové realizace a účastnická fóra, Energetické dny pro
nejširší veřejnost,
- adresné zasílání pravidelného projektového Newsletteru s informacemi o dění v
partnerských zemích (s konkrétními příklady dobré praxe) vč. dalších projektových
informačních materiálů,

Přínosy členství v národním Klubu obcí pro
zelenou energii - „Klubu RURENER“ 2
V rámci projektu Komunity pro zelenou energii
- přístup k aktuálním informacím na projektovém webu (v 10 jazykových mutacích),
- základní energetické poradenství, metodická pomoc při vyhledávání vybraných
finančních zdrojů,
- aktuální informace o inspirativních aktivitách partnerského dolnorakouského regionu
Waldviertler Kernland

- volná registrace do soutěže - možnost zviditelnit vlastní obec na národní i evropské
úrovni a porovnávat vlastní snažení na poli zelené energie a energetické efektivnosti
(OZE a EE) se sídly v 10 evropských zemích,
- efektivní výměna zkušeností z realizace nejlepších projektů OZE a EE (příklady dobré
praxe).

 http://www.100-res-communities.eu/cze
 http://www.res-league.eu/cze/
 http://rurener.eu/

Lobbying v České republice

- ?
- Spolek pro obnovu venkova
- Ministerstvo životního prostředí
- Ministerstvo zemědělství
- Projekt komunity pro zelenou energii
- ……….

Děkuji za pozornost

Mgr. Paulína Pidaná
AF-CITYPLAN s. r. o.
paulina.pidana@afconsult.com
T: +420 277 00 55 09
www.af-cityplan.cz

